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 -١ترحببإ إودووياببيا ُببا قحببدمه مببن ماببا ا قيمببة مببن  ١٠١وفببدا وُببا رببدر مببن تورببيا
بلببد عببددها  ٢٢5تورببية أثنبباة عمليببة التحبباور الببو جببر يف أكر/مببايو املا ب  .وت ببد الببدول
األعضاة جمددا ،من خالل مشار تها الفعالة يف آلية االستعراض الدوري الشامل ،التزامها الراسخ
بروح احلوار وتعزيز التعاون الو ستمكنها من إحداث آاثر ملموسة على أرض الواقع.
 -٢وتببنم هببذه املشببار ة الكبببةة عببن ثقببة الببدول واهتمامهببا احلقيق ب ُببا تبذل ب إودووياببيا مببن
جهببود دةوبببة يف سبببيل تعزيببز حقببوا امحواببان وإعماهلببا ولايتهببا علببى ال ببعيدين الببو ودون
الو  .وتنم أيضا عما أبدي من أتييد ملاا ة إودوويايا ماا ة ملموسة يف املض قدما بتنفيذ
برانمج العمل املتعلق حبقوا امحواان من خالل التعاون الثنائ وامحقليم والدويل.
 -٣وقببد قبلببن إودووياببيا ،أثنبباة اعتمادهببا تقريببر الفريببق العامببل عببن إودووياببيا يف  5أكر/
مايو  ١5٠ ،٢٠١٧تورية من بينهبا توربيتان وفبذن تنفيبذا فعليبا أو نبري تنفيبذ ا .وإودوويابيا
هب إحببدل البدول القليلببة قيبد االسببتعراض البو أعربببن مبا برة عببن قبوهلبا يتتلب التوربيا الببو
قدمها الفريق العامل املع ابالستعراض الشامل يف دورت الاابعة والعشرين.
 -٤وقد أعربن إودوويابيا ،عبالوة علبى ،لبن ،عبن برورة مواربلة حبب  ٧5توربية أخبرل
لألسباب التالية:
ال لة؛

(أ)
(ب)

ببرورة إجبراة مزيببد مببن املشبباورا مببع مجيببع أرببحاب امل ببلحة الببو ني ،وي
افتقار رياغة التوريا إىل الدقة نعل من العاة ترمجتها إىل سياسا ؛
من األولوك الو نية؛

(ج)

عدمه اودراج تلن التوريا

(د)

عدمه فهم سياا احلالة الاائدة فعال على أرض الواقع.

 -5ويف أعقاب االستعراض ،وظمن وزارة اخلارجية ووزارة العدل وحقوا امحوابان سلابلة مبن
االجتماعببا املشببرت ة ب ب الببوزارا والو بباال ومببن املشبباورا ب ب أرببحاب امل ببلحة املتعببددين
بشأن التوريا املقبولة ،وعبددها  ١5٠توربية ،و بذلن التوربيا املعلقبة البو مبن املقبرر مواربلة
النظببر فيهببا ،وعببددها  ٧5تورببية .و ببار ن يف هببذه املشبباورا اللننببة الو نيببة امحودووياببية حلقببوا
امحواب ببان ( )Komnas HAMوامل ساب ببا الو نيب ببة األخب ببرل املعنيب ببة ُو ب ببو حقب ببوا امحواب ببان ،إىل
جاوإ منظما ىت من منظما اجملتمع املدين.
 -6وحدد املشاورا أيضبا آليبة املتابعبة املعنيبة برربد تنفيبذ توربيا االسبتعراض البدوري
الشببامل ،وه ب خلببة العمببل الو نيببة وأماوتهببا املشببرت ة .ووحشببر تقريببر االسببتعراض الشببامل املتعلببق
إبودووياببيا أيضببا علببى ولبباا واسببع لتوعيببة عامببة ا مهببور بعمليببة االسببتعراض الببدوري الشببامل
القائمببة علببى احلبوار الببو سببتنري خالهلببا مواةمببة عببدد مببن التوربيا مببع ببرانمج العمببل الببو
املتعلق حبقوا امحواان.
 -٧وأ لعن إودوويايا أيضا الدول األخرل األعضاة يف رابلة أمم جنوب برا آسبيا علبى
جتربتهببا يف الببدورة الثالثببة لالسببتعراض الببدوري الشببامل ،و،لببن خببالل اجتمببا اللننببة احلكوميببة
الدوليببة املعنيببة حبقببوا امحواببان التابعببة لرابلببة أمببم جنببوب ببرا آسببيا املعقببود يف بو يببن ،نيلنببد،
يف  ١٨حزيران/يووي .٢٠١٧
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 -٨وابمح ببافة إىل التورببيا املقبولببة املببذ ورة آوفببا ،وعببددها  ١5٠تورببية" ،ت يببد" إودووياببيا
ببذلن  ١٧تورببية .وقببد قيإمببن إودووياببيا التورببيا املتبقيببة ،وعببددها  5٨تورببية ،وأحا ببن
علما هبا.
 -٩وُتيط إودوويايا علما ابلتوربيا البببالد عبددها  5٨توربية البو حلبإ فيهبا إىل إودوويابيا
القيامه ُا يل :


قبول إ ار قاووين مل حيظ بتأييد عامل وال بتوافق آراة دويل؛



توجي ب دعببوة مفتوحببة إىل مجيببع املكلف ب بببوالك يف إ ببار امحج براةا اخلارببة
جمللس حقوا امحواان ،بدون خص أحدهم ابلذ ر؛
حلقوا امحواان؛



اختا ،إجراةا ال ُتظى ابألولوية يف إ ار برانجمها الو



قبببول تورببيا غببة وا ببحة أو جمافيببة للواقببع ُببا نعببل مببن العاببة ترمجتهببا إىل
سياسا .

 -١٠ومراعاة للحد األق ى لعدد الكلما  ،ترد يف ا دول أدانه القائمبة الكاملبة للتوربيا
الو ت يدها إودوويايا وُتيط هبا علما.
التوريا امل يإدة

١-١٣٩؛ ٢-١٣٩؛ ٣-١٣٩؛ ٤-١٣٩؛ 5-١٣٩؛
6-١٣٩؛ ٧-١٣٩؛ ٨-١٣٩؛ ٩-١٣٩؛ ١٠-١٣٩؛
١١-١٣٩؛ ١٢-١٣٩؛ ١٣-١٣٩؛ ١٤-١٣٩؛
١5-١٣٩؛ ١6-١٣٩؛ ١٧-١٣٩؛ ١٨-١٣٩؛
١٩-١٣٩؛ ٢٠-١٣٩؛ ٢١-١٣٩؛ ٢٢-١٣٩؛
٢٣-١٣٩؛ ٢٤-١٣٩؛ ٢5-١٣٩؛ ٢6-١٣٩؛
٢٧-١٣٩؛ ٢٨-١٣٩؛ ٢٩-١٣٩؛ ٣٠-١٣٩؛
٣١-١٣٩؛ ٣٢-١٣٩؛ ٣٣-١٣٩؛ ٣٤-١٣٩؛
٣5-١٣٩؛ ٣6-١٣٩؛ ٣٧-١٣٩؛ ٣٨-١٣٩؛
٣٩-١٣٩؛ ٤٠-١٣٩؛ ٤١-١٣٩؛ ٤٢-١٣٩؛
٤٣-١٣٩؛ ٤٤-١٣٩؛ ٤5-١٣٩؛ ٤6-١٣٩؛
٤٧-١٣٩؛ ٤٨-١٣٩؛ ٤٩-١٣٩؛ 5٠-١٣٩؛
5١-١٣٩؛ 5٢-١٣٩؛ 5٣-١٣٩؛ 5٤-١٣٩؛
55-١٣٩؛ 56-١٣٩؛ 5٧-١٣٩؛ 5٨-١٣٩؛
5٩-١٣٩؛ 6٠-١٣٩؛ 6١-١٣٩؛ 6٢-١٣٩؛
6٣-١٣٩؛ 6٤-١٣٩؛ 65-١٣٩؛ 66-١٣٩؛
6٧-١٣٩؛ 6٨-١٣٩؛ 6٩-١٣٩؛ ٧٠-١٣٩؛
٧١-١٣٩؛ ٧٢-١٣٩؛ ٧٣-١٣٩؛ ٧٤-١٣٩؛
٧5-١٣٩؛ ٧6-١٣٩؛ ٧٧-١٣٩؛ ٧٨-١٣٩؛
٧٩-١٣٩؛ ٨٠-١٣٩؛ ٨١-١٣٩؛ ٨٢-١٣٩؛
٨٣-١٣٩؛ ٨٤-١٣٩؛ ٨5-١٣٩؛ ٨6-١٣٩؛
٨٧-١٣٩؛ ٨٨-١٣٩؛ ٨٩-١٣٩؛ ٩٠-١٣٩؛
٩١-١٣٩؛ ٩٢-١٣٩؛ ٩٣-١٣٩؛ ٩٤-١٣٩؛
٩5-١٣٩؛ ٩6-١٣٩؛ ٩٧-١٣٩؛ ٩٨-١٣٩؛
٩٩-١٣٩؛ ١٠٠-١٣٩؛ ١٠١-١٣٩؛ ١٠٢-١٣٩؛
١٠٣-١٣٩؛ ١٠٤-١٣٩؛ ١٠5-١٣٩؛ ١٠6-١٣٩؛
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التوريا احملاط هبا علما
٣-١٤١؛ ٤-١٤١؛ 5-١٤١؛ ٨-١٤١؛
٩-١٤١؛ ١٠-١٤١؛ ١٢-١٤١؛
١٣-١٤١؛ ١٤-١٤١؛ ١6-١٤١؛
١٧-١٤١؛ ١٨-١٤١؛ ١٩-١٤١؛
٢٠-١٤١؛ ٢١-١٤١؛ ٢٢-١٤١؛
٢٣-١٤١؛ ٢٤-١٤١؛ ٢6-١٤١؛
٢٧-١٤١؛ ٢٨-١٤١؛ ٢٩-١٤١؛
٣٠-١٤١؛ ٣١-١٤١؛ ٣٢-١٤١؛
٣٣-١٤١؛ ٣٤-١٤١؛ ٣5-١٤١؛
٣6-١٤١؛ ٤١-١٤١؛ ٤٢-١٤١؛
٤٣-١٤١؛ ٤٤-١٤١؛ ٤5-١٤١؛
٤6-١٤١؛ ٤٧-١٤١؛ ٤٨-١٤١؛
٤٩-١٤١؛ 5٠-١٤١؛ 5١-١٤١؛
5٣-١٤١؛ 5٤-١٤١؛ 55-١٤١؛
5٧-١٤١؛ 5٩-١٤١؛ 6٢-١٤١؛
6٤-١٤١؛ 65-١٤١؛ 66-١٤١؛
6٧-١٤١؛ 6٨-١٤١؛ 6٩-١٤١؛
٧٠-١٤١؛ ٧١-١٤١؛ ٧٢-١٤١؛
٧٣-١٤١؛ ٧٤-١٤١؛ .٧5-١٤١
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١٠٧-١٣٩؛ ١٠٨-١٣٩؛ ١٠٩-١٣٩؛ ١١٠-١٣٩؛
١١١-١٣٩؛ ١١٢-١٣٩؛ ١١٣-١٣٩؛ ١١٤-١٣٩؛
١١5-١٣٩؛ ١١6-١٣٩؛ ١١٧-١٣٩؛ ١١٨-١٣٩؛
١١٩-١٣٩؛ ١٢٠-١٣٩؛ ١٢١-١٣٩؛ ١٢٢-١٣٩؛
١٢٣-١٣٩؛ ١٢٤-١٣٩؛ ١٢5-١٣٩؛ ١٢6-١٣٩؛
١٢٧-١٣٩؛ ١٢٨-١٣٩؛ ١٢٩-١٣٩؛ ١٣٠-١٣٩؛
١٣١-١٣٩؛ ١٣٢-١٣٩؛ ١٣٣-١٣٩؛ ١٣٤-١٣٩؛
١٣5-١٣٩؛ ١٣6-١٣٩؛ ١٣٧-١٣٩؛ ١٣٨-١٣٩؛
١٣٩-١٣٩؛ ١٤٠-١٣٩؛ ١٤١-١٣٩؛ ١٤٢-١٣٩؛
١٤٣-١٣٩؛ ١٤٤-١٣٩؛ ١٤5-١٣٩؛ ١٤6-١٣٩؛
١٤٧-١٣٩؛ ١٤٨-١٣٩؛ ١-١٤٠؛ ٢-١٤٠؛ ١-١٤١؛
٢-١٤١؛ 6-١٤١؛ ٧-١٤١؛ ١١-١٤١؛ ١5-١٤١؛
٢5-١٤١؛ ٣٧-١٤١؛ ٣٨-١٤١؛ ٣٩-١٤١؛
٤٠-١٤١؛ 5٢-١٤١؛ 56-١٤١؛ 5٨-١٤١؛
6٠-١٤١؛ 6١-١٤١؛ .6٣-١٤١
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